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Menestysromaani?

T änä syksynä Minervan kustannusohjelmassa on poikkeuksellisen paljon 
sekä koti- että ulkomaista kaunokirjallisuutta. Kotimaisista kertojista mu-
kana ovat Eeva Vuorenpää, Raimo O. Kojo ja Raili Mikkanen. He ovat 

kaikki tunnustettuja tekijöitä, jotka ovat löytäneet oman yleisönsä ja kertojanäänensä. 
Kotimaista tarjontaa täydentävät erityisesti esseistinä kunnostautuneen Torsti Lehtisen 
ja murrerunoilijana esiin nousseen Arto Juurakon kokoelmat.

Ulkomaisten romaanikirjailijoiden lista on myös vakuuttava: jokainen heistä on 
kirjoittanut jotain, mitä voi täydellä syyllä kutsua menestysromaaniksi.

L. M. Montgomeryn klassikon Vanhan kartanon Pat julkaiseminen on pieni kirjal-
linen tapaus, koska romaani ilmestyy nyt ensimmäistä kertaa suomeksi. 

Katharina Hagenan Omenansiementen maku on tehnyt hänestä kerralla kirjallisten 
piirien aatelia kotimaassaan Saksassa. Romaani on ollut sekä myynti- että arvostelu-
menestys, joka on ollut median lempilapsi kuukausien ajan. Helmikuussa 2008 ilmes-
tyneestä kirjasta on meneillään 16. painos, ja romaanin käännösoikeudet on ennätetty 
myydä jo 10 maahan. 

Omer ja Kuoleman enkeli on turkkilaisen Serdar Özkanin toinen romaani. Hänen 
ensimmäinen romaaninsa Kadonnut ruusu on ilmestynyt jo yli 30 kielellä ja kivunnut 
parissa vuodessa myyntilistojen kärkeen mm. Kanadassa. Jo ennen toisen romaanin-
sa ilmestymistä Serdar Özkan on Turkin kaikkien aikojen käännetyin kirjailija heti 
Orhan Pamukin ja Yasar Kemalin jälkeen.

Mutta mistä nämä kirjalliset helmet sitten kertovat? Mikä on niiden suosion salai-
suus? Se selviää vain lukemalla. 

Nautittavia lukuelämyksiä!

Juhani Korolainen
toimitusjohtaja
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Kl 84.2
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 135 x 210 mm
Sid., suojapaperi, noin 380 s
Ovh 28,90 €
Elokuu 2009

Eeva Vuorenpää

Kotkansilmän uusi loisto
Kartanoromaani
Kotkansilmän kartanotrilogian huipennus

Kotkansilmän kartanossa eletään uusien omistajien aikaa. Upea empiretyylinen 
päärakennus on restauroitu, englantilainen puisto ja puutarha kunnostettu ja 
konserttiperinnekin käynnistyy uudelleen. Mutta miten saada kartanokulttuuri 
jälleen kukoistamaan? Entä kuinka selvitä ikävistä sukuriidoista, kun uuden ja 
vanhan polven Munsterit käyvät taistelemaan oikeuksistaan?

Voisiko golfharrastuksesta olla Kotkansilmän pelastajaksi? Kotkansilmän lie-
peillä käynnissä olevat arkeologiset kaivaukset, uusi ratsastustalli sekä Impilinnaan 
asettunut erikoislaatuinen emännöitsijä tuovat todellista vipinää kartanoelämään.

Kansainvälistä ulottuvuutta Kotkansilmän tarinaan luovat Italiassa itseään 
toteuttava Thea Munster sekä arkkitehdin urallaan nousukiitoa etenevä entinen 
puusepän tyttö Riitta. Rakastettava Kotkansilmä saa lukijan helposti lumoihinsa 
yllättävillä käänteillään ja monitahoisilla henkilöhahmoillaan.

Kotkansilmän kartanon elämää seurataan jälleen kolmen naisen näkökulmas-
ta, 1970-luvulta vuoteen 1987. Pystyvätkö naiset johtamaan kartanon uuteen ku-
koistukseen?

Eeva Vuorenpää on TV-
toimittaja-ohjaaja, joka 
tunnetaan useista laatudo-
kumenteistaan. Hämäläistä 
kartanoyhteisöä kuvaavan 
Kotkansilmä-trilogian ensim-
mäinen osa ilmestyi vuonna 
2007, ja Kotkansilmän uusi 
loisto on sen kolmas osa.
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Raimo O. Kojo

Minä, Adolf ja Josif
Veijariromaani talvisodan ajoilta
70 vuotta talvisodan puhkeamisesta

Kirja on väkevä romaani Karjalan rajaseudun ihmiskohtaloista talvisodan varjos-
sa. Samalla se on veijaritarina, jossa päähenkilöinä ovat Adolf Hitler, Josif Stalin 
ja kirjan alussa vielä syntymätön karjalaispoika Reino Oskari Koho.

Pienen karjalaispojan kohtalo viiksiniekkaisten diktaattorien sekoittamassa 
maailmassa ei ole helppo. Isä joutuu rintamalle, ja poika ammentaa elämisen al-
kuoppia ailahtelevalta äidiltään, vakavahenkiseltä lottatädiltään ja omaleimaiselta 
isoisältään.

Pojan kaukaisten, aikuisten sotaleikkitoverien Adolfin ja Josifin yksityiselä-
mästä puolestaan paljastuu perin arveluttavia asioita. Näiden salaisten tempaus-
ten vaikutus heijastuu vahvasti myös pojan elämään.

Ammattikirjailijan otteella osin voimakkaasti omaelämäkerrallisesta ja histo-
riallisesti tarkasti taustoitetusta aineistosta kasvaa yhtä aikaa sekä liikuttava ajan-
kuva että hulvaton veijarikertomus. Sen herkulliset henkilöhahmot ja hersyvä 
kielenkäyttö vievät lukijan mennessään.

Raimo O. Kojo on ollut vapaa 
kirjailija vuodesta 1966. Hän 
on julkaissut noin 30 teosta: 
romaaneja, novelleja, esseitä, 
matka- ja luontokuvauksia, 
erätarinoita ja satukirjan. Hän 
on syntynyt talvisodan alla 
1939 Jaakkimassa ja viettänyt 
varhaislapsuutensa kirjan au-
tenttisilla tapahtumapaikoilla 
Laatokan Karjalassa. Nykyisin 
hän asuu Lapissa Inarijärven 
rannalla.

Kl 84.2
Kansi Igor Polyakov
Koko 135 x 210 mm 
Sid., noin 400 s
Ovh 28,90 €
Syyskuu 2009
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Raili Mikkanen

Meren ja ikävän kiertolaiset
Historiallinen romaani

Koskettava tositarina pietarinsuomalaisesta Olgasta ja lapsista, jotka joutuvat 
kiertämään koko maapallon päästäkseen takaisin kotiin.

Vuoden 1918 toukokuussa Pietarista lähtee useita junia kohti Uralia. 
Niihin on pakkautunut kaikkiaan 800 lasta opettajineen ja ohjaajineen, mu-
kana myös kymmenkunta suomalaislasta. Tarkoituksena on viedä lapset näl-
kää näkevästä Pietarista kesäleireille Länsi-Siperian vilja-aittojen äärelle.

Kesästä saadaankin nauttia odotusten mukaisesti. Venäjän sisällissodan syn-
nyttämän kaaoksen myötä lapset joutuvat kuitenkin hajalleen Siperiassa pian 
koittavaan talveen – kesävaatteissa ja ilman rahaa.

Amerikan Punainen Risti tulee apuun, mutta lasten palauttaminen Pietariin 
ei sujukaan käden käänteessä. Alkaa kaksi ja puoli vuotta kestävä operaatio, jonka 
aikana lapsijoukko kiertää lähes koko maapallon. Helsingissäkin pysähdytään. 
Tarinan päähenkilöiksi nousevat pietarinsuomalainen opettaja Olga ja pieni 
Aleksi-poika.

Ihmeellisen matkan aikana lapset joutuvat politiikan pelinappuloiksi, vaikka 
toisaalta vierailut Amerikan suurkaupungeissa ovat yhtä juhlaa. Silti koko ajan 
läsnä on raastava koti-ikävä ja epätietoisuus: pääsemmekö vielä joskus takaisin 
kotiin? Saako Olga vielä kokea äitinä olemisen onnea?

VTM Raili Mikkanen on 
vuonna 2002 Finlandia Junior 
-palkittu kirjailija ja toimit-
taja, joka on kirjoittanut 
yli 40 teosta. Vuonna 2008 
häneltä julkaistiin historial-
linen romaani Unelmien 
varjot – Romaani Viipurin ja 
Pietarin suomalaiskohtaloista 
1905–1928.

Kl 84.2
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 135 x 210 mm 
Sid. suojapaperi, noin 280 s
Ovh 28,90 €
Syyskuu 2009
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Kl 84.2
Kansi Päivi Veijalainen
Suomennos Sisko Ylimartimo
Koko 148 x 210 mm 
Sid., noin 380 s
Ovh 29,90 €
Lokakuu 2009

L. M. Montgomery

Vanhan kartanon Pat
Valloittava ennen suomentamaton romaani kiintymyksestä, 
rakkaudesta ja muutoksen tuulista

Nuori Patricia Gardiner vihaa muutoksia. Silver Bushin kartanossa Prinssi 
Edwardin saarella asuva Pat rakastaa kotiaan ja läheisiään niin paljon, ettei ha-
luaisi minkään muuttuvan. Elämä ei kuitenkaan päästä häntä niin helpolla. Pat 
joutuu tekemään valintoja ja sopeutumaan, kun elämä tuo muutoksia – vaikeita-
kin.

Silver Bush on Patin elämän suurin rakkaus, vaikka ihailijoita ja sulhasehdok-
kaitakin neidon lähipiirissä riittää. Kartano näyttää muiden silmissä ehkä rapistu-
neelta, mutta Patista sen viehätys ja kauneus eivät lakastu koskaan. Silver Bushista 
tulee Patille yhä tärkeämpi, kun hän saa kuulla persoonalliselta taloudenhoitajalta 
Judy Plumilta kiehtovia tarinoita menneistä päivistä sekä mystisistä olennoista, 
joita saarelle kertoman mukaan on siirtolaisten myötä kulkeutunut.

L. M. Montgomeryn mukaan kaikista hänen sankarittaristaan juuri Pat muistut-
taa eniten häntä itseään. Patin hahmon surumielisyys heijastaakin Montogomeryn 
omassa elämässä käymiä sisäisiä kamppailuja. Myös Silver Bushilla on esikuvansa 
todellisuudessa: Prinssi Edwardin saarella Park Cornerissa sijaitseva kartano, jo-
ka vaalii museona kirjailijan muistoa.

Kanadalaisen Lucy Maud 
Montgomeryn (1874–1942) 
tarinoita rakastetaan kaik-
kialla maailmassa. Anna- ja 
Runotyttö-sarjoista on muo-
dostunut klassikoita, jotka 
jatkavat elämäänsä useille 
kielille käännettyinä kirjoina 
sekä elokuva-, tv- ja teatteri-
sovituksina.
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Serdar Özkan

Omer ja kuoleman enkeli
Kiehtova uutuus turkkilaiselta menestyskirjailijalta

Turkkilainen Serdar Özkan jatkaa maailmanvalloitustaan. Hänen viime syksy-
nä suomeksi ilmestynyt romaaninsa Kadonnut Ruusu on tehnyt hänestä yhden 
aikamme kulttikirjailijoista. Kirja on käännetty yli 30 kielelle, ja se on kivunnut 
myyntilistojen kärkeen useissa maissa.

Myös hänen uusin romaaninsa on koskettava yhdistelmä seikkailua, mystiik-
kaa, etsintää, elämänfilosofiaa – ja rakkautta.

Kertomus alkaa, kun Omer päättää tehdä itsemurhan. Hän on menettänyt 
auto-onnettomuudessa vanhempansa ja heidän mukanaan uskonsa elämään. Kun 
kaikki tässä maailmassa tuntuu katoavan, ei elämällä hänen mielestään ole mer-
kitystä. Ja niinpä ainut merkityksellinen teko on lopettaa se.

Aikuisikään ehtineen Omerin tarinan rinnalla kulkevat hänen lapsuudenkoke-
muksensa, joissa yksinäisen pojan piirtämät siivettömät enkelit eivät muutukaan 
oikeiksi ystäviksi. Omerin tarinat lapsuudesta ja aikuisuudesta etenevät kohti vää-
jäämätöntä leikkauspistettään: kohtaaminen Kuoleman enkelin kanssa mullistaa 
Omerin maailman ja auttaa häntä löytämään tien eheyteen. 

Monikerroksinen ja -tasoinen kerronta nivoutuu yhteen suureksi ylistyslau-
luksi elämälle ja rakkaudelle.

Serdar Özkan syntyi Turkissa 
vuonna 1975 ja opiskeli 
Yhdysvalloissa. Myöhemmin 
hän jatkoi psykologian opin-
tojaan Istanbulissa. Vuodesta 
2002 lähtien Özkan on 
omistautunut kirjoittamiselle. 
Romaaninsa Kadonnut Ruusu 
menestyksen myötä hänes-
tä on tullut Turkin kaikkien 
aikojen käännetyin kirjailija 
heti Orhan Pamukin ja Yasar 
Kemalin jälkeen.

Kl 84.2 
Kansi Päivi Veijalainen
Suomennos Leena Mäntylä
Koko 135 x 210 mm
Sid., suojapaperi, noin 200 s
Ovh 28,90 €
Syyskuu 2009
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Katharina Hagena

Omenansiementen maku
Saksalainen menestysromaani nyt suomeksi

Katharina Hagenasta tuli romaaninsa myötä kertaheitolla yksi Saksan myydyim-
mistä ja arvostetuimmista romaanikirjailijoista. Helmikuussa 2008 ilmestyneestä 
kirjasta on meneillään 16. painos, kirjaa on myyty noin 200 000 kappaletta ja ro-
maanin käännösoikeudet on ennätetty myydä jo 10 maahan. Kirja on ollut myös 
arvostelumenestys, jota on kiitetty kymmenissä eri medioissa. 

Omenansiementen maku alkaa, kun Iris perii tätinsä kuoleman jälkeen sukunsa 
vanhan omakotitalon, lapsuutensa mummolan. Kirjastohoitajana työskenteleväs-
tä Iriksestä lapsuus tuntuu hyvin etäiseltä, mutta kun hän asettuu taloksi, alkaa 
menneisyys herätä eloon.

Talo paljastaa vähitellen vaiettuja salaisuuksiaan, ja sukulaisten osin traagiset-
kin elämäntarinat tulevat osaksi Iriksen matkaa menneisyyteen ja omaan itseensä. 
Unohtaminen ja muistaminen lankeavat yhteen ainutlaatuisella tavalla Katharina 
Hagenan vangitsevassa, omenantuoksuisessa ja -makuisessa romaanissa. Kirjasta 
kuoriutuu kerros kerrokselta rikkaampi ja täyteläisempi kasvutarina, joka vie lu-
kijan mennessään.

Kl 84.2
Kansi Suvi Sievilä
Suomennos Anne Mäkelä
Koko 135 x 210 mm
Sid., suojapaperi, n. 300 s
Ovh 29,90 €
Syyskuu 2009

Katharina Hagena (s. 1967) 
on päätoiminen kirjailija, joka 
asuu Hampurissa. Hän on 
opiskellut kieliä ja kirjallisuut-
ta Hampurissa, Marburgissa, 
Lontoossa, Zürichissä ja 
Dublinissa.
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Torsti Lehtinen

Sika vai Sokrates
Kirjoituksia kaipauksesta, kirkosta ja karaokesta

Torsti Lehtisen syväluotaavat kirjoitukset haastavat ajattelemaan

Torsti Lehtisen oivaltavat tekstit ulottuvat 
kirjaimellisesti maasta taivaaseen. Taitava 
tarinaniskijä kuljettaa lukijan mukanaan 
afrikkalaisista voodoo-juhlista kalliolaisen 
karaokeravintolan kautta kreikkalaisiin 
luostareihin, ja matkalla pohditaan elämän 
arvoituksellista olemusta.

Kirjan aiheet venyvät hyvästä johtajuu-
desta ihmisen elämänjanoon sekä kielen ja 
todellisuuden suhteeseen. Lehtinen pitää 
lukijan tiukasti otteessaan virtuoosimai-
sella sanankäytöllään, joka yllättää myös 
hyytävällä itseironialla. Tämän ajattelijan 
väkevät tekstit eivät jätä ketään kylmäksi.

Torsti Lehtinen on helsinkiläi-
nen kirjailija, filosofi, kääntäjä, 
luennoitsija ja kolumnisti. Hän 
on myös Suomen johtavia 
Søren Kierkegaardin ajattelun 
tuntijoita. Hän on kirjoitta-
nut ja toimittanut aiemmin 
kymmeniä teoksia sekä 
työskennellyt KirjaIN-lehden 
päätoimittajana.

Kl 04
Kansi Rami Saaristo
Koko 140 x 200 mm 
Sid., noin 180 s
Ovh 25,90 €
Kesäkuu 2009

Arto Juurakko

Ryppyjä rakkaures
Parisuhtehen patolokiaa III

Parisuhteen ja rakkauden karikoita kuva-
taan lämmöllä ja huumorilla, pilke silmä-
kulmassa.

Rakastettava Ryppyjä rakkaures kertoo 
parisuhteen arjen ja rakkauden kitkavoi-
masta, joka joskus ajaa ihmiset erilleen, 
joskus taas saa heidät hitsautumaan entistä 
lujemmin yhteen. Runoissa kuvataan yh-
teiseloa, jossa mopo karkaa välillä käsistä. 
Perheen yhteinen automatka saattaa muuttua sellaiseksi kaaokseksi, että erokin 
käy jo mielessä: Jos erottaas / en saisi syäryksi / eres äireen leipomaa / lämmintä rusi-
napullaa / johonon voita päällä.

Mutta vaikka rakkaus välillä piileskelee jossakin siivouskomeron ja pyykkivuo-
ren välillä, se ei koskaan häviä. Ja vaikka eroon päädyttäisiinkin, elämä jatkuu ja 
rakkaus löytyy uudelleen – sillä se on ikuusta! 

Arto Juurakko on eteläpoh-
jalainen kulttuurituotannon 
lehtori ja Suuren rakkausru-
nokilpailun voittaja vuodelta 
2007. Aiemmin häneltä 
on julkaistu muun muassa 
runokokoelma Rakkauren 
kipunoota pohojalaasittain.

Kl 82.2
Kansi Mari Valotie
Koko 148 x 190 mm
Sid., noin 100 s
Ovh 19,90 €
Elokuu 2009
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Pekka Hämäläinen

Sinulla on vain yksi elämä
Anna kiireelle kenkää

Kiire on korvien välissä!
Oletko kuljettaja vai matkustaja omassa au-

tossasi? Uskotko enemmän mahdollisuuksiin 
kuin uhkiin? Katseletko elämääsi lintu- vai sam-
makkoperspektiivistä?

Pekka Hämäläinen ravistelee lukijan hereille 
paljastavilla kysymyksillään. Hän osoittaa, että 
mielikuvilla on mahtava voima – ne suorastaan 
luovat sen todellisuuden, jossa elämme. Niinpä 
jokainen voi myös muuttaa omaa elämäänsä ottamalla oppia menneistä ja korjaa-
malla asennettaan.

Kirja johtaa myös kysymään, miten työ voisi antaa enemmän kuin se kuluttaa. 
Työ ei tekemällä lopu, joten tehoja on turha yrittää saavuttaa hötkyilemällä.

TM Pekka Hämäläinen on 
tunnettu terapeutti, kou-
luttaja ja kirjailija, joka on 
julkaissut useita suosittuja 
elämäntaitokirjoja. Hänen 
kirjaansa Myönteisyyden 
mahtava voima on myyty noin 
40 000 kappaletta. Hänen 
viimeisimmät kirjansa ovat 
Rennosti vastuullinen ja Elämä 
on epäreilua. 

Salla Korpela (toim.)

Elämänmuutos
Hyppy uudelle uralle

Yhä useampi suomalainen pohtii 
uranvaihtoa ja elämänsä suuntaa

Pankinjohtajasta taksikuskiksi, toimittajasta pa-
piksi, IT-asiantuntijasta puusepäksi, tiedottajasta 
joogaopettajaksi… Yhä useampi tekee rohkean 
ratkaisun ja vaihtaa kokonaan uraa ja ammattia. 
Osa tekee näin sisäisen kutsumuksensa johdat-
tamana, osalta vanha työpaikka häviää alta.

Asian tekee erityisen ajankohtaiseksi meneillään oleva talouskurimus, joka 
kiihdyttää yhteiskunnan rakennemuutosta. Mitä tämä merkitsee yksittäisten ih-
misten elämän kannalta – miltä tuntuu, mikä pelottaa, millaisia uusia näköaloja 
avautuu?

Salla Korpela on haastatellut noin viittätoista erilaista uranvaihtajaa ja kirjan-
nut heidän tarinansa koskettavaksi ja ajatuksia herättäväksi kuvaukseksi suoma-
laisesta nykytodellisuudesta.

VTM Salla Korpela on itsekin 
tehnyt urahypyn diplomaat-
tiuralta vapaaksi toimittajaksi, 
kirjailijaksi ja kääntäjäksi. Hän 
on julkaissut aiemmin useita 
teoksia, mm. kirjan Helsinki, 
Rakkaudella – Helsinki, My 
Love.

Kl 17.3 
Kansi Igor Polyakov
Koko 135 x 210 mm 
Sid., noin 220 s
Ovh 28,90 €
Lokakuu 2009

Kl 17.3
Kansi Igor Polyakov
Koko 135 x 210 mm 
Sid., noin 250 s
Ovh 29,90 €
Lokakuu 2009
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Pia Kaulio – Merja Uotila

Äiti ei jätä
Äiti jaksaa, auttaa ja suojelee?

Äidin vahvuus on ikuinen tabu. Entä jos lapsi ei kasva isoksi ja itsenäiseksi vaan 
on vielä aikuisenakin arvaamaton? Entä jos hän ei sopeudu yhteiskunnan sääntöi-
hin? Mikä saa voimattoman äidin jaksamaan, kun aikuinen lapsi vaatii jatkuvasti 
huomiota ja tukea?

Lapsen järkkynyt mieli, riippuvuudet, persoonallisuuden häiriöt, rikollisuus, 
elämän nurjan puolen ihannointi… Kuinka äiti suojaa itseään, kun yhteiskunnan 
syyttävä sormi osoittaa kohti lapsuuden olosuhteita ja kasvatusta?

Kirja valottaa äidin tuntemuksia vaikeissa tilanteissa. Omista ajatuksista ei 
aina voi puhua, eikä niitä ehkä halua tunnustaa edes itselle. Pelko, riittämättö-
myys, salailu, häpeä ja syyllisyys koskettavat koko perhettä. Rakkaus, yhteyden 
kokemukset ja hauras toivo valaisevat arkea väläyksittäin. Kirjassa äidin ja lapsen-
kin mielenliikkeiden ongelmakohtia kuvataan ymmärrettävästi ja kiihkottomasti. 
Kirja tarjoaa runsaasti tositarinoita ja vertaistukea kaikille äideille ja kasvattajille.

Pia Kaulio on psykologi ja 
kirjailija. Hän on aikaisemmin 
julkaissut muun muassa teok-
set Sisaruus, Naimisissa narsis-
tin kanssa ja Jännittääkö. 

Kl 17.3
Kansi Satu Kontinen
Koko 135 x 210 mm 
Sid., noin 200 s
Ovh 28,90 €
Lokakuu 2009

Merja Uotila on kirjoittanut 
musikaaleja ja näytelmiä, 
joita hän on myös ohjannut 
harrastajaryhmille. 
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Janne Viljamaa

Mitä minä teen tämän lapsen kanssa?
Haastavan lapsen kasvatus

Vinkkejä ja vertaistukea haastavan lapsen kasvatukseen

Onko lapsesi kuin norsu posliinikaupassa? Tunnetko olevasi toivottoman tehtä-
vän edessä, kun posliini hajoaa taas kerran sirpaleiksi lattiaan? Haastavan lapsen 
kasvattaminen on usein juuri sirpaleiden kokoamista. Se ei kuitenkaan vielä riitä: 
paloista pitäisi saada jotain kootuksikin.

Haastavuus ei ole lapsessa huono piirre – päinvastoin. Jokaisella on oma tem-
peramentti, joka näkyy kaikilla elämänalueilla. Samoin jokaisella on omanlai-
sensa intensiteetti, jolla tarttua toimeen. Jopa tapa, jolla haukkaamme omenaa, 
kertoo näistä ominaisuuksistamme.

Haastava lapsi tuottaa vanhemmilleen ja opettajilleen usein harmaita hiuksia: 
kuinka toimia rajun rymytytön tai toisaalta ujon runopojan kanssa ja tukea heidän 
kasvuaan tasapainoisiksi aikuisiksi?

Kirja käsittelee runsain esimerkein ujoutta, estottomuutta, ADHD:ta ja autis-
min kirjoon kuuluvaa aspergeria. Se antaa toivoa haastavan lapsen vanhemmille 
ja muille kasvattajille sekä auttaa heitä lisäämään itsetuntemustaan kasvatuksen 
haastavalla tiellä.

Janne Viljamaa on helsinkiläi-
nen vapaa toimittaja ja kirjai-
lija. Hän on kirjoittanut mm. 
Helsingin Sanomiin, Opettaja-
lehteen ja Seuraan. Aiemmin 
häneltä on julkaistu suositut 
teokset Itsetunto kuntoon sekä 
Anna lapsen onnistua.

Kl 38.1
Kansi Sirkka-Liisa Niiranen
Koko 135 x 210 mm
Sid., noin 180 s
Ovh 27,90 €
Elokuu 2009
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Hannu Hautala – Tuomo-Juhani Tapio

Ensilumi
Ensilumen taikaa!

Talven ensi hiutaleet yllättävät ja ihastuttavat yhä uudelleen. Palkittu luonnon-
kuvaaja on vanginnut hankien hohteen sekä puiden, pensaiden, järvien ja peltojen 
vitivalkoisen kuorrutuksen upeiksi kuviksi.

Eläimet talvisessa maisemassa ja -puvussaan näyttäytyvät kuin vahingossa 
katsojalle; jänis ei lähde koskaan liikkeelle ensimmäisenä yönä ensilumen tultua; 
koppelo hautoo lumessa niin, että vain pää ja nokka näkyvät. 

Asiantuntevat ja mukaansatempaavat tekstit kertovat, mitä on kide, vitilumi, 
nuoskalumi ja takkalalumi ja mitä lumi merkitsee ihmiselle ja eläinkunnalle. 
Kirjan kuvatekstit ja loppuyhteenveto ovat luettavissa myös englannin ja venäjän 
kielellä.

Palkittu luonnonkuvaaja 
Hannu Hautala on julkaissut 
yli neljäkymmentä teosta, 
joista Villi, kesytön Suomi 
ilmestyi keväällä 2009. 

Kl 56.8
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 245 x 220 mm
Sid., nelivärinen, noin 130 s
Ovh 34,90 €
Lokakuu 2009

Kaleva-lehden toimittaja 
Tuomo-Juhani Tapio on 
julkaissut mm. teoksen 
Kitkanmaa yhdessä Hannu 
Hautalan ja Tauno Kohosen 
kanssa sekä kuvateoksen 
Oulu: 400 vuotta kansainväli-
nen kaupunki. 
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Heather Angel

Panda
Rakastettu ja uhanalainen

Väkevä kunnianosoitus bambumetsän valtiaalle
Kukapa ei tunnistaisi pandaa – bambujen lomasta ystävällisin silmin kurkki-

vaa mustavalkoista pörröturkkia. Mutta mitä todella tiedämme näiden karvaisten 
hurmurien elämästä?

Heather Angelin upean valokuvateoksen myötä voi käyskennellä pandojen 
kanssa kiinalaisissa vuoristomaisemissa, kiipeillä puissa ja nauttia mehevistä bam-
buaterioista. Teoksessa tutustutaan myös kuperkeikkoja heitteleviin, keskenään 
kisaileviin pandan pentuihin sekä kultapandaan, isopandan kaukaiseen sukulai-
seen.

Pandat, Kiinan kansallisaarteet, kuuluvat maailman uhanalaisimpiin eläinla-
jeihin: luonnossa pandoja on jäljellä enää noin 1 600 yksilöä. Vaikka niiden suo-
jelemiseksi on tehty viime aikoina paljon työtä, ei isopandan sen paremmin kuin 
kultapandankaan säilymisestä ole takeita. Siksi pandojen kiehtovaan maailmaan 
kannattaa tutustua nyt, kun se vielä on mahdollista.

Heather Angel on moninker-
taisesti palkittu englantilainen 
luontokuvaaja. Häneltä on 
julkaistu yli 50 kirjaa, ja hän 
on pitänyt lukuisia valoku-
vanäyttelyitä muun muassa 
Kairossa, Kuala Lumpurissa 
ja Pekingissä. Hänet nimi-
tettiin erityisprofessoriksi 
Nottinghamin yliopistoon 
vuonna 1994.

Kl 58.11
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 240 x 170 mm 
Sid., nelivärinen, 144 s
Ovh 27,90 €
Syyskuu 2009

Rakastettu ja uhanalainen

panda

MINERVA

Heather Angel
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Lotta Hällström

Painajainen puntarilla
Syömishäiriöt ja niiden ehkäisy

Uraauurtava teos syömishäriöiden 
ehkäisystä

Syömishäiriöt koetaan yhä usein vain marginaa-
lisen ihmisryhmän ongelmaksi. Syömishäiriöt 
ovat kuitenkin eräs yleisimmistä ja vakavim-
mista tyttöjen ja nuorten naisten terveysongel-
mista.

Syömishäiriöstä itsekin kärsinyt kirjailija 
pohtii humaanilla otteella sairauden syitä ja 
sen ehkäisyä. Asiaa lähestytään syömishäiriön läpikäyneiden autenttisten kerto-
musten kautta, ja lisäksi teemaa tarkastellaan yhteiskunnallisista ja kulttuurisista 
näkökulmista.

Keskeiseksi kirjassa nousee ns. ihanuusteoria, jonka mukaan syömishäiriöi-
den taustalla on ihanuusvaje. Kyse on ennen muuta itsetunnosta ja minäkuvasta: 
Ihanaksi voidaan kasvaa ja kasvattaa. Ihanaksi voidaan myös oppia ja opetella. 

Syömishäiriöisen elämän ohjaksissa on aina sairaus, ei ihminen. Syömishäiriöiset 
ovat routaisen maan lapsia. He kaipaavat valoa ja lämpöä mutta ovat sisältä jäässä.

Lotta Hällström on sai-
raanhoitaja ja valtiotieteen 
maisteri. Hän on toiminut 
syömishäiriötä sairastavien 
tukihenkilönä sekä luennoi-
nut koulukiusaamisesta ja 
syömishäiriöiden ehkäisystä. 

Kl 59.4
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Päivi Paju
Koko 140 x 170 mm 
Nid., magneettikiinnitteiset 
kansiliepeet, 128 s
Ovh 25,90 €
Syyskuu 2009

Anna Selby

Voita stressi 
Viidessä minuutissa kuntoon

Onko stressi pahin vihollisesi? Hallitseeko 
se elämääsi liikaa? Kirja muistuttaa, että 
tietty stressimäärä voi olla ihmiselle jopa 
hyväksi, kunhan me hallitsemme stressiä 
eikä se meitä!

Havainnollisessa oppaassa esitellään 
nopeita ja tehokkaita harjoituksia, joiden 
avulla voi helpottaa stressiä missä vain, mil-
loin vain. Aloita aamusi meditoimalla, anna Pilates-venytysten vapauttaa mielesi 
päivällä, rentoudu illalla rauhoittavan chi kung -harjoituksen avulla tai haihduta 
kireys viikonloppuna hieronnalla. Kokeile rauhoittavia harjoituksia yhdessä parin 
kanssa tai keskity vartalosi tiettyjä alueita tai mielialaa kohentaviin harjoituksiin. 
Nauti jännitteettömästä elämästä ja voita stressi!

Anna Selby on englantilainen 
kirjailija ja erikoistoimittaja, 
joka kirjoittaa jatkuvasti 
useisiin eri lehtiin terveyteen 
ja kuntoon liittyvistä aiheista. 
Hän on kirjoittanut terveys- ja 
elämäntapateemoista pari-
kymmentä kirjaa.

Kl 59.561
Kansi Satu Kontinen
Koko 135 x 210 mm
Sid., noin 180 s
Ovh 27,90 €
Kesäkuu 2009
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Raimo Puustinen (toim.)

Usko, toivo ja terveys
Kristillinen usko ja lääkärin työ

Kirjoituksia lääkärintyön ja kristillisen 
vakaumuksen leikkauspisteistä

Lääkäri joutuu työssään kohtaamaan tilanteita 
ja tekemään ratkaisuja, jotka saattavat olla jän-
nitteisiä lääkärin kristillisen elämänkatsomuk-
sen kanssa. Kuinka tehdä hyvää lääkärin työtä 
ja säilyttää samalla omakohtainen vakaumus? 
Entä voiko oman uskon antaa näkyä työssä sa-
noina, tekoina tai tekemättä jättämisinä? Mikä 
ylipäätään on kristillinen näkemys ihmisen sairaudesta, kärsimyksestä ja kuole-
masta?

Kirjoituskokoelma tarkastelee näitä kysymyksiä eri näkökulmista teologi- ja 
lääkärikirjoittajien voimin ja pyrkii samalla avaamaan keskustelua lääkärin työn ja 
kristillisen vakaumuksen suhteesta. Kirjan teemat koskettavat niin terveydenhuol-
lon ammattilaisia kuin muitakin näitä kysymyksiä pohtivia. Kirja on Kristillisen 
Lääkäriseuran julkaisu.

LL, FT Raimo Puustinen on 
yleislääketieteen erikoislää-
käri.
Artikkeleiden 26 kirjoittajaa 
ovat lääketieteen ja teologian 
ammattilaisia.

Kl 90.2
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Anne Mäkelä
Koko 185 x 125 mm
Sid., 144 s
Ovh 23,90 €
Lokakuu 2009

Kl 59.21
Kansi Leena Seppänen
Koko 135 x 210 mm
Sid., noin 300 s
Ovh 31,90 €
Elokuu 2009

Dieter H. Wirtz

Legendaariset 
Havanna-sikarit
Tyylikäs tietopaketti sikarin 
ystäville

Runsaasti kuvitettu kirja kertoo maailman kuuluisimpien sikarien historiasta, 
viljelysmaista, valmistuksesta, varastoinnista sekä kiehtovista tarinoista eri sika-
rimerkkien takana.

Kirjassa esitellään kaikki legendaariset sikarimerkit, kuten Belinda, Bolivar, 
Cuaba, Guantanamera, Montecristo, Partagás, Punch, Romeo y Julieta, Trinidad 
ja Vegas Robaina. Teos kertoo kaiken myös tunnetuista sikarimalleista, kuten 
Churchillista, Culebrasta, Double Coronasta, Gran Coronasta, Lonsdalesta, 
Panatelasta ja Robustosta.

Kirja on kunnianosoitus vuosisataiselle perinteelle ja käsityötaidolle. Se on 
jokaisen sikariperinteestä kiinnostuneen välttämätön lähdeteos.

Dieter H. Wirtz on saksalainen 
historioitsija ja tietokirjailija, 
joka on kirjoittanut pelkäs-
tään Havanna-sikareista kym-
menkunta kirjaa. Päätoimisen 
kirjailijanuransa ohella 
hän toimii päätoimittajana 
kansainvälisessä Cigar Clan 
-aikakauslehdessä.
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Esko Helenius

Vedonlyönnin käsikirja
Kohti voittamisen taitoa!

Mitä tarkoittaa missin pusu, entä salettiasema? Miten pelikertoimia säädellään 
tai lähtölistaa luetaan? Entä mitä tarkoittaa, kun haukotteleva hevonen voittaa 
pystyyn? Kirja kertoo vastaukset näihin ja moniin muihin urheiluvedonlyöjän 
kohtaamiin kysymyksiin. Se on asiantunteva opas kaikille vedonlyöntiä harras-
taville.

Esko Helenius osoittaa selkeästi, mistä vedonlyönnissä on oikein kysymys: 
matematiikasta. Lähes kaikki siihen liittyvät asiat ovat matemaattisesti ratkaista-
vissa ja todennettavissa. Kirja sisältääkin runsaasti havainnollisia vinkkejä ja las-
kukaavoja. Teoksen avulla voi oppia ymmärtämään vedonlyöntiin liittyviä lain-
alaisuuksia, jotka auttavat kehittymään paremmaksi vedonlyöjäksi.

Vedonlyönnin käsikirja kattaa yleisimmät urheiluvedonlyöntikohteet: jalkapal-
lon, jääkiekon ja ravit. Voittaja- tai kaksoisvoittajavedon vinkit soveltuvat mm. 
formulaan, mäkihyppyyn ja urheilun arvokilpailuihin.

Raumalainen Esko Helenius 
on harrastanut vedonlyöntiä 
noin neljäkymmentä vuotta. 

Kl 79.92
Kansi Rami Saaristo
Koko 148 x 210 mm
Sid., noin 270 s
Ovh 28,90 €
Kesäkuu 2009
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Muistelmat, 
henkilökuvat ja viihde

Toimittaja Pirkko Vekkeli on 
julkaissut aiemmin muun 
muassa teoksen Liisa Lipsanen 
– Bisneslady. Ismo Loivamaa 
on kriitikko ja kirjailija, joka on 
julkaissut muun muassa teok-
set Euroviisutriviaa ja Minä ja 
Marion.

Pirkko Vekkeli – Ismo Loivamaa

Unohtumaton Ansa Ikonen 1913–1989
Nainen ja unelma!

Ansa Ikonen oli suomalaisen elokuvan kultakauden kirkkain tähti. Hänen kuo-
lemastaan tulee vuonna 2009 kuluneeksi 20 vuotta. Olavi Paavolainen nimesi 
vuonna 1936 säteilevän nuoren naisen Suomen ensimmäiseksi filmitähdeksi. 
Ansa Ikosesta ja Tauno Palosta tuli hetkessä koko kansan suosikkipari.

Ruuhkavuosinaan Ansa Ikonen teki ”kolmivuorotyötä” elokuvassa, Kansallis-
teatterin näyttämöllä ja perheenäitinä. Aviomies Jalmari Rinne oli Näyttelijäliiton 
puheenjohtaja, mikä toi dramatiikkaa myös Ansa Ikosen elämään.

Kamera rakasti Ansaa ja Ansa kameraa. Ansa Ikonen esiintyi 40 vuoden ajan 
kansan unelmien tulkkina teatterissa ja elokuvassa. Sodan, pula-ajan ja jälleenra-
kennuksen raskaina vuosina Ansa Ikonen toi valoa ja iloa suomalaisten arkeen.

Ansa Ikosta ei unohdettu silloinkaan, kun hänen teatteriuransa oli jo ohi. Kun 
Vaimoke-, Kulkurin valssi- tai Isän vanha ja uusi -elokuvia esitettiin televisiossa, 
hän sai vielä viimeisinä vuosinaankin kirjeitä uusilta nuorilta ihailijoilta, jotka 
näkivät elokuvat ensimmäistä kertaa.

Kirjassa kuvataan Pietarissa syntyneen Ansa Ikosen elämänvaiheita Pro 
Finlandia -mitalilla palkituksi näyttelijäksi. Oman inhimillisen sävynsä kirjaan 
tuovat taiteilijan tunteneet perheenjäsenet, työtoverit ja ihailijat. Kirja avaa ennen 
kertomattomia näkökulmia legendaarisen tähden elämään.

Kl 99.1
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 148 x 210 mm
Sid., kaksi mv-kuvalii-
tettä, noin 230 s
Ovh 29,90 €
Lokakuu 2009
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Markus Similä

Pienet suuret suomalaiset
Millaisia he olivat lapsina ja nuorina?

Suomalaisten merkkihenkilöiden kiehtovia lapsuustarinoita

Markus Similän kiehtova, runsaasti kuvitettu kirja kertoo, millaisista taimista 
suuria suomalaisia on kasvanut.

Suomen marsalkka Mannerheim on monissa äänestyksissä valittu kaikkien 
aikojen suurimmaksi suomalaiseksi. Lapsena tuo villi vipeltäjä oli kuitenkin äi-
dilleen varsinainen murheenkryyni. Huimapää sai kurittomuutensa takia potkut 
niin alakoulusta kuin kadettikoulustakin; nousu kansakunnan johtajaksi alkoi 
vasta varttuneemmalla iällä.

Jean Sibelius puolestaan ei ollut lapsena erityisen kiinnostunut musiikista: teat-
teri viehätti enemmän. Musiikin ihmelapsi pikku Janne ei siis Mozartin tapaan 
ollut, vaan säveltaide vei hänet mukanaan vasta myöhemmin.

Kirja kertoo lisäksi muun muassa Urho Kekkosen ja Tauno Palon lapsuustarinat. 
Ne osoittavat, miten vaatimattomista lähtökohdista merkkimieheksi voi kohota. 
Mukana ovat myös mm. Minna Canth, Eino Leino, Juhani Aho. 

Markus Similä on kirjailija, 
lehtimies sekä radio- ja tv-
toimittaja. Hän on juontanut 
lukuisia viihdeohjelmia 
radiossa ja televisiossa. Similä 
on kirjoittanut elokuvakäsi-
kirjoituksia, satu- ja jännitys-
kuunnelmia, näytelmiä, 
sketsejä, yrityshistoriikkeja ja 
elämäkertoja, mm. Suomen 
laulut ja niiden tekijät ja Veikko 
Ahvenainen – Täysin palkein. 

Kl 99.13
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 172 x 240 mm 
Sid., mv-kuvitus, noin 200 s
Ovh 31,90 €
Lokakuu 2009
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Muistelmat, 
henkilökuvat ja viihde

Kjell Östberg

Olof Palme 1927–1986
Valtiomies ja humanisti
Elämäkerta

Ensimmäinen kattava elämäkerta vihatusta ja rakastetusta huippupoliitikosta
Helmikuun 28. päivänä vuonna 1986 59-vuotias Olof Palme ammutaan 

Tukholman Sveavägenin ja Tunnelgatanin kulmassa. Ruotsalaiset menettävät 
voimakastahtoisen pääministerinsä, joka kuului aikansa tunnetuimpiin ja kiistel-
lyimpiin poliittisiin vaikuttajiin.

Kirjassa seurataan Olof Palmen tietä lapsuuden Östermalmilta politiikan 
huipulle. Matkan varrella Palme tulee tunnetuksi muun muassa kansallisten va-
pautusliikkeiden tukijana, tiukkana Vietnamin sodan kriitikkona sekä Ruotsin 
sosialidemokraattisen puolueen vahvana johtajana. Hänen voimakas sosiaalipoli-
tiikkansa ja kriittinen otteensa ulkopolitiikkaan eivät miellyttäneet kaikkia.

Kirja on tarkkanäköinen analyysi jämäkästä johtajasta, jonka ääntä kuunnel-
tiin myös Ruotsin rajojen ulkopuolella. Kjell Östberg maalaa teoksessa kokonais-
valtaisen kuvan Olof Palmesta, jonka elämästä tuli tasapainoilua poliittisen vallan 
ja moraalin ytimessä.

Kirja oli vuonna 2008 Ruotsissa ehdolla tietokirjallisuuden August-palkinnon 
saajaksi.

Teoksen ansioihin kuuluu 
se, miten Palmen ideologian 
ja ajatusten kehitystä on 
kuvattu erinomaisesti aikansa 
taustaa vasten. – – Sillä 
on hyvät mahdollisuudet 
jäädä pitkäksi aikaa 
ohittamattomaksi referenssiksi 
kaikkea Palmea koskevalle 
tulevalle tutkimukselle ja 
arvioinnille. (Erkki Tuomioja 
heinäkuussa 2008) 

Kjell Östberg toimii historian-
tutkijana ja professorina 
Södertörnin korkeakoulussa. 
Hän on aiemmin kirjoittanut 
1960-luvun radikalisoitu-
misesta sekä 1900-luvun 
naisliikkeestä. 

Kl 99.13
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Anna Maija Luomi
Koko 148 x 210 mm 
Sid., kuvaliite, noin 450 s
Ovh 32,90
Lokakuu 2009
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Raija-Liisa Mäkelä

Minä, muilutetun tytär
Puoli vuosisataa Neuvostoliitossa

Kansanvihollisen tyttärenä itärajan takana

Raija-Liisa Mäkelä joutui lapsesta saakka ko-
kemaan itsensä kansanvihollisen tyttäreksi. 
Kasvaminen Stalinin vainoissa kuolleen isän 
jälkeläisenä löi leimansa nuoreen naiseen: puoli 
vuosisataa Neuvostoliitossa ei kulunut ruusuilla 
tanssien.

Koskettavat muistelmat kattavat perheen vaiheet vuodesta 1930 vuoteen 1990. 
Kirjassa heijastuvat henkilökohtaisten kokemusten lisäksi aikakauden historialli-
set tapahtumat hyvine ja huonoine vaiheineen.

Muistojen keskiössä on Petroskoissa asunut monenkirjava suomalaisväestö. 
Varjon näiden ihmisten arkipäivän ylle heittää moninaisen epävarmuuden lisäksi 
salaisen poliisin KGB:n jatkuva läsnäolo.

FM Raija-Liisa Mäkelä muutti 
Suomeen vuonna 1990. Hän 
on työskennellyt muun muassa 
kääntäjänä sekä venäjän ja 
suomen kielen opettajana. 
Aiemmin häneltä on julkais-
tu kirja Solovetskin luostari, 
Venäjän historian peili (1994).

Kl 99.1
Kansi Igor Polyakov
Suomennos Marja-Liisa Tolvanen
Koko 135 x 210 mm
Sid., noin 200 s
Ovh 27,90 €
Syyskuu 2009

Kl 99.1
Kansi Pekka Vartiainen
Koko 148 x 210 mm
Sid., kaksi mv-kuvaliitettä, 
noin 320 s
Ovh 28,90 €
Elokuu 2009

Einar Odd Mortensen

Turkiskauppiaana intiaanireservaatissa
Karun kiehtova elämäni Pohjois-Kanadan 
erämaassa 1925–1928
Sykähdyttävä tositarina nuorukaisesta, 
joka kaipasi seikkailua – ja sai sen.

Eräänä päivänä ikänsä kaupungissa asunut nor-
jalaisnuorukainen pakkaa kapsäkkinsä ja lähtee 
kaukokaipuunsa ajamana kohti Pohjois-Kanadan 
tiettömiä erämaita. Einar Odd Mortensen päätyy 
turkiskauppiaaksi intiaanireservaattiin, jossa hä-
nen on opittava elämään täysin erilaisten ihmis-
ten parissa ja karun luonnon armoilla.

Kolmessa Kanadan-vuodessa Mortensen op-
pii paitsi vaihtamaan piisaminnahkoja oikeaan 
määrään teetä, sokeria ja tupakkaa myös paljon 
itsestään ja elämästä yleensä.

Kirja perustuu nuoren Einarin kirjoittamaan käsikirjoitukseen, joka jäi unoh-
duksiin vuosikymmeniksi, kunnes hänen jälkipolvensa sen vastikään löysivät. 
Teos on paitsi seikkailukertomus vailla vertaa myös tärkeä dokumentti ja sykäh-
dyttävä ajankuva.

Einar Odd Mortensen toimi 
myöhempinä vuosinaan 
Oslon suurimman huoneka-
lukaupan pääomistajana ja 
toimitusjohtajana.
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Ian Shirley

Pink Floyd
Koko ura

Legendaarisen Pink Floydin 
vaiheet nyt yksissä kansissa! 

Kuka olisi vuonna 1966 
uskonut, että 43 vuotta myö-
hemmin Pink Floyd tun-
nettaisiin kaikkialla yhtenä 
maailman musiikillisesti, tai-
teellisesti ja kaupallisesti me-
nestyneimmistä yhtyeistä? 

Suosionsa huipun yhtye saavutti 1970-luvulla psykedeelissävytteisen musiikkinsa 
ja näyttävien konserttiensa myötä. Dramatiikkaa yhtyeen vaiheissa on riittänyt, kun 
kokoonpanot ovat vaihdelleet mm. sen jäsenten mielenterveysongelmien vuoksi.

Pink Floydin levyjä on myyty yli 250 miljoonaa. Vuonna 1973 ilmestynyttä The 
Dark Side of the Moon -albumia pidetään rockin kuolemattomana klassikkona.

Ian Shirley on englantilainen 
toimittaja ja kirjailija, joka 
on vuosien ajan seurannut 
läheltä rockin suurten nimien 
elämää. Suomeksi häneltä on 
julkaistu aiemmin kirja Led 
Zeppelin – koko ura.

Kl 99.1
Kansi Päivi Veijalainen
Suomennos Anne Ali-Raatikainen
Koko 135 x 200 mm
Sid., noin 250 s
Ovh 28,90 €
Syyskuu 2009

Kl 99
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Maija-Kaisa 
Myllymäki ja Marko Saarinen
Koko 285 x 275 mm
Sid., nelivärinen, 200 s
Ovh 34,90 €
Elokuu 2009

Charla Muller

Unohtumaton syntymäpäivälahja
Seksiä vuoden jokaisena päivänä

Uskomaton tositarina erään avioparin vuodesta lakanoiden välissä

Charla Muller keksii miehelleen unohtumattoman 40-vuotissyntymäpäivälah-
jan: seksiä. Joka päivä. Koko seuraavan vuoden ajan.

Kirja kertoo Mullerin pariskunnasta, jolla on 
toimiva avioliitto ja kaksi ihanaa lasta. Vuosien 
mittaan seksi on kuitenkin jäänyt arjen jalkoihin. 
Charla päättää, että asialle on tehtävä jotain: alkaa 
kamppailu aikatauluja ja pyykkivuoria vastaan yh-
teisten hetkien löytämiseksi.

Syntymäpäivälupaus johtaa Charlan ja Bradin 
syvällisten kysymysten äärelle: Vahvistaako joka-
päiväinen seksi suhdetta vai ajaako se säännölli-
syydessään puolisoita etäämmäs toisistaan? Miten 
päivittäinen seksi muuttaa parisuhdetta? Onneksi 
heillä on kokonainen vuosi aikaa etsiä vastauk-
sia…

Charla Muller on amerik-
kalainen perheenäiti, joka 
työskenteli 20 vuotta mainos- 
ja markkinointialalla ennen 
siirtymistään freelanceriksi. 
Unohtumaton syntymäpäivä-
lahja on hänen esikoisteok-
sensa.
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FM Jaana Janhila asuu 
Jyväskylässä ja työskentelee 
vapaana kirjoittajana. Vuonna 
2005 häneltä ilmestyi elämä-
kertaromaani Perhostanssi. 
Lisäksi hän on julkaissut 
runoteoksia, historiikkeja, 
artikkeleita, käsikirjoituksia, 
kuvateoksia, novelleja ja 
esseitä.

Kl 99.139
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 148 x 210 mm 
Sid., kaksi 16-s. kuva-
liitettä, noin 400 s
Ovh 29,90 €
Syyskuu 2009

Jaana Janhila

Sissisotaa kaukopartiossa
Osasto Marttinan partiokertomukset 1941–1942

Hätkähdyttävä arkistolöytö

Kaukopartiomiehet olivat jatkosodan valiojoukkoa. Heidän tehtävänään oli suo-
rittaa vaarallisia tiedustelu-, häirintä- ja tuhoamistehtäviä syvällä vihollisen se-
lustassa ja auttaa siten rintamalla taistelevia sotilaita.

Kaukopartio-osasto Marttina oli yksi Suomessa toimineesta neljästä kauko-
tiedusteluun erikoistuneesta komppaniasta. Sen salaisesta toiminnasta on tähän 
saakka tiedetty vain vähän. Majuri Paul Marttinan johtaman kaukopartion teh-
täviin kuului muun muassa isku Petrovski Jamin huoltokeskukseen sekä retki 
Stalinin kanavalle.

Kirja perustuu osasto Marttinan sissien hurjista retkistä kertovaan ennen jul-
kaisemattomaan aineistoon, jonka kirjoittaja Jaana Janhila sai odottamatta kä-
siinsä. Kadonneiksi luulluista legendaarisista partiokertomuksista julkaistaan täs-
sä teoksessa vuodet 1941–1942. Jatko-osa vuosista 1943–1944 ilmestyy vuonna 
2010. Sissit saavat viimeinkin äänensä kuuluviin.
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Erkki Kokko

Me, sotalapset
Neljän veljeksen tarina

Koskettava selviytymistarina Suomen kohtalonvuosilta

Karjalaisperheen liikuttava tarina alkaa talvisodan koettelemuksista, jatkosotaan 
venyneestä evakkomatkasta ja riemullisesta paluusta kotiin Laatokan Karjalaan 
keväällä 1942. Tilanne muuttui dramaattisesti Neuvostoliiton suurhyökkäyksen 
myötä kesäkuussa 1944: Äiti ajatteli tulevaa tilannetta ja sitä että evakkoon tästä 
taas lähdetään. Miten siitä selvittäisiin? – – Hän muisteli talvisodan evakkomatkaa, 
ja sen ylivoimaisia rasituksia. Nyt tilanne oli vähintäänkin yhtä vaikea... Jossain hä-
nessä alkoi kypsyä päätös.

Erkki Kokosta ja hänen kolmesta veljestään tuli sotalapsia. Kielitaidottomat 
pojat laivattiin tuhansien kohtalotovereidensa tapaan Ruotsiin, jossa he hajaan-
tuivat eri perheisiin. Elämä ei aluksi ollut helppoa, vaikka pojat saivat hyvät kodit 
ja rakastavat sijaisvanhemmat.

Kullakin veljeksistä on oma selviytymistarinansa kerrottavanaan, mutta pa-
luu Suomeen oli jokaiselle yhtä vaikea. Jälleen kielitaidottomina, kiusattuina ja 
syrjittyinä he joutuivat aloittamaan elämänsä uudelleen alusta. Vaikka ikävä ja 
henkinen kodittomuus ovat jääneet, on yhteys Ruotsiin ollut myös rikkaus, joka 
on seurannut veljeksiä läpi elämän.

TM Erkki Kokko on toiminut 
pitkään aktiivisesti Helsingin 
seudun sotalapsi ry:ssä ja 
Evakkolapset ry:ssä. Siviiliam-
matiltaan hän on pappi, ja hän 
on toiminut muun muassa 
kirkkoherrana sekä siirtolais-, 
turisti- ja sielunhoitotyössä.

Kl 99.139
Kansi Sirkka-Liisa Niiranen
Koko 135 x 210 mm 
Sid., 16-s. kuvaliite, noin 250 s
Ovh 28,90
Elokuu 2009
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Jukka Seppinen on ulko-
asianhallinnossa palvellut 
diplomaatti, lakimies ja 
historioitsija, joka on pereh-
tynyt Suomen integraatio-
politiikkaan sekä Suomen 
ja Neuvostoliiton suhteisiin. 
Seppinen on kirjoittanut 
toistakymmentä kirjaa, mm. 
teokset Menetetty Karjala? ja 
Vaaran vuodet.

Kl 92
Kansi Pekka Vartiainen
Koko 148 x 210 mm 
Sid., noin 500 s
Ovh 32,90 €
Syyskuu 2009

Jukka Seppinen

Hitler, Stalin ja Suomi
Isänmaa totalitarismin puristuksessa 1935–1944

Neuvostopropagandasta ja suomettumisesta puhdistettu tutkimus 
Suomen lähihistoriasta

Itsenäinen, länsimainen Suomi pyrki löytämään arvojensa mukaisen tien 1930- 
ja 40-luvulla kahden laajenemishaluisen totalitaarisen suurvallan puristuksessa. 
Hitlerillä ja Stalinilla oli valtapyrkimyksensä, jotka koskettivat vahvasti myös 
Suomea. Kumpikin diktaattoreista oli tappavine ideologeineen vastenmielinen 
ilmestys Suomen kansan valtaenemmistölle.

Kirjassa selvitetään Suomen poliittisen aseman kehitystä ensin Stalinin ja sit-
ten Hitlerin näkökulmista. Miten ne vaikuttivat Suomeen? Mitkä olivat Stalinin 
perimmäiset tavoitteet Suomessa? Miten Suomen länsimainen ihmisoikeusjär-
jestelmä suhtautui stalinistien ja natsien noudattamaan politiikkaan? Suomi oli 
tuhon partaalla ja hengenvaarassa. Miten siitä selvittiin?

Seppinen suhtautuu kriittisesti Neuvostoliiton aikana Suomessa vakiintunei-
siin historian näkemyksiin ja tulkintoihin. Hän möyhentää niitä itsenäisesti ja 
säälittä laajoihin alkuperäisaineistoihin nojautuen.
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Mitchell G. Bard

Kristalliyö 9.–10.11.1938
Holokaustin alku silmin-
näkijöiden kertomana

Yö, joka muutti maailman

Ikkunalasit särkyivät helisten, kun juutalaiset 
joutuivat mielivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi 
kodeissaan, työpaikoillaan, synagogissaan, jopa 
kadulla.

Joukkovainot natsi-Saksassa johtivat kahden 
vuorokauden aikana noin sadan juutalaisten kuolemaan, satojen loukkaantumi-
seen sekä tuhansien rakennusten tuhoutumiseen. Lisäksi 30 000 juutalaista pidä-
tettiin ja lähetettiin keskitysleireille.

Kristalliyön tapahtumat käsitellään kirjassa perinpohjaisesti, ja lukuisat sil-
minnäkijät saavat äänensä kuuluviin. Mitchell G. Bardin tarkkanäköinen analyysi 
ja kristalliyöstä selvinneiden kokemukset piirtävät tapahtumista todenmakuisen 
kuvan.

Filosofian tohtori Mitchell G. 
Bard on amerikkalainen ulko-
politiikan asiantuntija, jonka 
erityisalaa ovat Lähi-idän 
kysymykset. Hän on myös The 
American-Israeli Cooperative 
Enterprisen (AICE) sekä Jewish 
Virtual Libraryn johtaja. 
Mitchell G. Bard on kirjoit-
tanut ja toimittanut lähes 
kaksikymmentä kirjaa.

Kl 32.209
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Taina Wallin
Koko 135 x 210 mm 
Sid., noin 230 s
Ovh 29,90 €
Lokakuu 2009

Anthony Tucker-Jones

Stalinin kosto
Puna-armeijan vastaisku 
kesällä 1944

Vaikuttava teos Stalinin pitkästä ja 
verisestä koston tiestä

Kesällä 1944 puna-armeija murskasi Saksan 
Wehrmachtin Keskustan armeijaryhmän yh-
dessä sotahistorian mittavimmista hyökkäyksistä. Lähes päivälleen kolme vuot-
ta Neuvostoliiton natsi-invaasion jälkeen käynnistetty operaatio Bagration oli 
Stalinin kosto Hitlerille, jonka operaatio Barbarossaa ei ollut unohdettu.

Sarjalla ylivoimaisia hyökkäyksiä puna-armeija sai takaisin haltuunsa käytän-
nössä kaikki ne alueet, jotka Neuvostoliitto oli menettänyt vuonna 1941.

Kirjassa rekonstruoidaan taitavasti tapahtumien kulku ja arvioidaan kumman-
kin osapuolen suunnitelmia ja päätöksentekoa. Perspektiivi on laaja: lukija pääsee 
yhtäältä rintamalinjoille, toisaalta tarkastelemaan operaatiota osana itärintaman 
kokonaistilannetta.

Anthony Tucker-Jones on 
englantilainen historioitsija 
ja kansainvälisten suhteiden 
asiantuntija. Hän on kirjoit-
tanut useita sota-aiheisia 
teoksia.

Kl 90.35
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Kirsti Peitsara
Koko 135 x 210 mm
Sid., mv-kuvaliite, noin 220 s
Ovh 29,90 €
Lokakuu 2009
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Pekka Tuomikoski (toim.)

Kansalaiset!
Suomen presidenttien ja valtiojohdon 
merkittävimmät puheet 1917–2009

”Tasavallan presidentti puhuu”

Suomalaiset ovat aina kuunnelleet presidenttien puheita herkin korvin. Tasavallan 
johtohahmo on astunut esiin kriisitilanteissa, kun isänmaa on ollut uhattuna. 
Sotien jälkeen uudenvuodenpuheesta on muodostunut suoranainen instituutio. 
Koskaan puhetta ei ole pidetty turhaan.

Sotavuosina presidenttien puheet sisälsivät dramatiikkaa, mutta ne myös ko-
kosivat kansakuntaa yhteen ja kurkottivat toiveikkaasti tulevaisuuteen. Paasikiven 
ja Kekkosen aikana puheissa kuulsi pyrkimys rauhanomaiseen rinnakkaiseloon 
Neuvostoliiton kanssa, mikä hiljensi puheen melkeinpä kuiskaukseksi. 50-luvulla 
puheet siirtyivät televisioon, ja presidentistä tuli muutakin kuin radioääni.

Kauttaaltaan kuvitettu teos sisältää Suomen valtiohistorian kannalta keskeisim-
mät ja mielenkiintoisimmat puheet K. J. Ståhlbergistä Tarja Haloseen. Puheissa 
heijastuu kiehtovalla tavalla puhujan oma persoona, vaikka kaikkien puheiden 
kirjoittajia tai taustavoimia ei voidakaan varmuudella jäljittää.

TM, FM Pekka Tuomikoski on 
liminkalainen tietokirjailija 
ja toimittaja. Hän on erikois-
tunut historian ja kansanpe-
rinteen popularisointiin sekä 
yhteiskunnallisiin artikke-
leihin. Hän on aiemmin jul-
kaissut muun muassa sarjan 
50 vuotta sitten -sarjan osat 
1957, 1958 ja 1959 sekä Urho 
Kekkonen – Minä olin diktaat-
tori ja muita kirjoituksia.

Kl 92.7
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 160 x 240 mm 
Sid., mv-kuvitus, noin 200 s
Ovh 31,90 €
Syyskuu 2009
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Matti Kapanen

Kylätontun joululinnut
Nostalgisen tyylikäs joululahja

Kauttaaltaan nelivärinen kirja on täyn-
nä ihastuttavia luontokuvia ja joulun 
tunnelmaa. Se soveltuu hienosti myös 
koko perheen yhteiseksi joulukalente-
riksi.

Kylätonttu on vanha ja viisas hah-
mo, joka vaalii oikeaa suomalaista jou-
lua. Hän kiertelee tapaamassa lintuys-
täviään ja huolehtimassa niiden hyvin-
voinnista. Näin hän tuo niillekin oikean joulumielen. Jokainen kohtaaminen on 
kuin yksi joulukalenterin luukku, josta avautuu sekä sanallinen että kuvallinen 
näkymä suomalaiseen jouluun.

Tyylikkäässä lahjakirjassa ovat joulun sanoman lisäksi voimakkaasti läsnä suo-
malainen luonto ja maaseutu. Pienissä tunnelmapalasissa kerrotaan lintujen elin-
tavoista helposti lähestyttävän ja kaikenikäisille sopivan tarinan muodossa.

KM Matti Kapanen on Kirkko-
nummella asuva luokanopet-
taja, joka on lähes koko ikänsä 
harrastanut lintuja sekä niiden 
piirtämistä ja maalaamista.

Kl 85.22
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 210 x 210 mm
Sid., nelivärinen, noin 60 s
Ovh 21,90 €
Elokuu 2009

Kl 85.22
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 250 x 220 mm 
Sid., nelivärinen, 48 s
Ovh 22,90 €
Lokakuu 2009

Sinikka Svärd – Sinikka Hautamäki

Kerron sinulle unelmista
Uskalla unelmoida

Ilman unelmia taistelumme on turhaa,

sanamme tyhjiä ja tarkoituksettomia.

Ilman unelmia kuljemme toistemme ohi 

näkemättä, tuntematta, rakastamatta.

Suositun ja palkitun laulunteki-
jä Sinikka Svärdin sielukkaat säkeet 
kurottavat kohti onnea ja unelmia. 
Tekstejä siivittävät kuvittaja Sinikka 
Hautamäen herkät akvarellit.

Kerron sinulle unelmista on jatkoa 
ihastuttaville lahjakirjoille Kerron si-
nulle rakkaudesta ja Kerron sinulle ystävyydestä. Viehättävä kauttaaltaan neliväri-
nen lahjakirja ilahduttaa jokaista, jolla on unelmia!

Sinikka Svärd (vas.) on suosittu 
kevyen musiikin sanoittaja, 
joka sai vuonna 2006 Pro 
Iskelmä -tunnustuspalkinnon.
Hän on ollut tekemässä useita 
lahjakirjoja, mm. Ruusu sinulle 
(2006) ja Kerron sinulle rakkau-
desta (2008). 
Sinikka Hautamäki (oik.) 
on valmistunut Suomen 
Taideakatemiasta vuonna 
1971 ja opiskellut Helsingin 
yliopistossa estetiikkaa.
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Ulla Kauhanen

Enkelivaloa
Kuvankaunis lahjakirja enkelien 
ystäville

Ensilumen valkeus,
vuorikiteen kirkkaus.

Enkelin silmien kimallus,
valkeiden siipien varjelus.

Kuvataiteilija Ulla Kauhasen uutuuskirjassa rakastetut enkelimaalaukset saavat 
rinnalleen tekijän omia, herkkiä runoja. Koskettavien runojen teemat ulottuvat 
lohdutuksesta ja suojeluksesta elämäniloon – ja enkelivaloon. Ihastuttavien kuvi-
en ja toivontäyteisten runojen äärellä on hyvä hengähtää.

Ulla Kauhanen on hämeen-
linnalainen kuvataiteilija, 
jonka enkeliaiheiset näyttelyt 
ovat saavuttaneet suuren 
suosion. Hän on julkaissut 
aikaisemmin kirjat Enkeleitä 
sinulle, Enkelin siipien havinaa 
ja Lapsen oma enkeli.

Pekka Simojoki

Joka päivä, 
joka hetki
Suositun gospelmuusikon 
rohkaisevia säkeitä 
elämänmatkalle

Eilinen jääköön taa. 
Huominen tulla saa, 
mutta elämä jatkuu tässä ja nyt, 
tässä on taivas ja maa. 

Joka päivä, joka hetki
käydä saamme voimassa Jumalan. 
Joka päivä, joka hetki
laulu soi pyhiinvaeltajan.

Kirja sisältää Pekka Simojoen lauluistaan ja teksteistään kokoamia ajatuksia 
elämästä, uskosta ja toivosta. Hän on kulkenut pitkän tien Afrikassa vietetyn 
lapsuuden jälkeen yhdeksi Suomen tunnetuimmista gospelmuusikoista. Kirjan 
tekstit ovat syntyneet tuon pitkän taipaleen ikävästä ja innostuksesta, naurusta 
ja kyynelistä. 

”Nämä laulut ovat syntyneet, niitä ei ole tehty”, kuvaa Pekka Simojoki. Kirjan 
herkkäsävyiset akvarellit ovat Pekka Simojoen äidin Aila Simojoen siveltimestä.

Pekka Simojoki on tunne-
tuimpia ja tuotteliaimpia 
suomalaisia gospelmuusikoita. 
Hänet tunnetaan lukematto-
mista hengellisistä lauluista 
ja virsistä sekä messuista. Hän 
on tehnyt paljon yhteistyötä 
sanoittaja Anna-Mari Kaskisen 
kanssa mutta myös hänen oma 
tuotantonsa on laaja. Simojoki 
on saanut Hiljaisuuden laulut 
-äänitteistään platina- ja kulta-
levyn. Simojoelle myönnettiin 
vuoden 2008 evankelioimis-
teko -palkinto tunnustuksena 
hänen laajasta elämäntyös-
tään ja merkityksestään 
kristittynä vaikuttajana.

Kl 24.1
Kansi Eeva Kuvaja
Koko 200 x 200 mm
Sid., nelivärinen, 60 s
Ovh 16,90 €
Elokuu 2009

Kl 85.22
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 200 x 200 mm
Sid., 48 s
Ovh 21,90 €
Kesäkuu 2009



Harrastekirjat

31

FT Pirjo Suvilehto on paitsi 
teenystävä myös toimittaja ja 
kriitikko. Hän on työskennellyt 
muun muassa kirjallisuuden 
läänintaiteilijana. Vuonna 
2006 häneltä ilmestyi teos 
Teehetki.

Kl 59.34
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Laura Voipio
Koko 190 x 240 mm
Sid., nelivärinen, 128 s
Ovh 27,90 €
Elokuu 2009

Pirjo Suvilehto

Maistuisiko yrttitee
Elinvoimaa luonnosta

Kupillinen yrttiteetä voi tehdä ihmeitä!
Yrteillä on yhtä pitkä historia kuin ih-

miskunnalla. Ne ovat olleet korvaamaton 
apu ihmisten jokapäiväisessä elämässä: 
niitä on käytetty ravintona ja lääkkeinä, 
ja niillä on ollut suuri merkitys monissa 
myyteissä ja taikuudessa. Lisäksi yrtit ovat 
olleet oleellinen osa kauneudenhoitoa. 

Kirja keskittyy yrttien lääkinnällisiin ja elimistöä ravitseviin ominaisuuksiin 
ennen kaikkea haudukkeena eli yrttiteen muodossa. Teoksessa esitellään yli viisi-
kymmentä hyötykasvia ja annetaan vinkkejä niiden keräämiseen, kuivattamiseen 
ja terapeuttiseen käyttöön.

Kauniisti kuvitettu kirja johdattaa lukijan tutustumaan kukkien ja kasvien sa-
lattuihin voimiin ja ihastuttaviin tuoksu- ja makuelämyksiin. Kirjan asiantuntija-
na on toiminut luontaistuotealan pioneeri, kouluttaja Tapani Lahti.

Kl 68.27
Kansi Antti Saikkonen
Koko 170 x 210 mm
Sid., nelivärinen, noin 130 s
Ovh 27,90 €
Lokakuu 2009

Louise Hamilton

Diabeetikon keittiö
Reseptejä terveempään elämään

Asiantunteva ja inspiroiva keittokirja 
jokaiselle diabeetikolle

Diabetes-diagnoosi voi aluksi tuntua iskulta 
vasten kasvoja, mutta onneksi omaan hyvin-
vointiinsa voi vaikuttaa syömällä terveellisesti.

Kirjoittaja Louise Hamilton on koonnut parhaat arkireseptinsä kirjaksi. Siinä 
esiteltävät ruuat ovat vähärasvaisia ja kuitupitoisia sekä sisältävät runsaasti vita-
miineja ja hitaita hiilihydraatteja. Reseptit ovat helppoja toteuttaa, ja ne kattavat 
kaikki päivän ateriat aamiaisesta päivälliseen.

Diabetekseen erikoistuneet tutkijat Mette Axelsen ja Hilda Brekke ovat kir-
joittaneet kirjaan oivaltavan johdantoluvun diabeteksesta ja terveellisistä elämän-
tavoista. He ovat myös laskeneet reseptien ravintoarvot ja suosittelevat niitä dia-
beetikon ruokavalioon.

Louise Hamilton on syvällises-
ti perehtynyt diabetekseen 
ja diabeetikon ruokavalioon 
oman sairautensa kautta.
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Kari Nurmi – Matti Murto

Seikkailun suolainen maku
Nuori kippari, pieni purjevene ja suuri valtameri

Kari ”Ruffe” Nurmen uskomattomat purjehdukset

Vaikuttava kirja kertoo yhden Suomen nuorimman valtameripurjehtijan Kari 
”Ruffe” Nurmen huimista matkoista maailman merillä. Parikymppisen har-
rastelijan purjehdukset suuntautuivat aluksi Ruotsin rannikkovesiä pitkin 
Saksan Kielille, sitten Atlantin reunoille Färsaarten petollisille vesille ja lopulta 
Kolumbuksen 500-vuotisjuhlan yhteydessä Atlantin yli Bahamalle ja Amerikkaan 
ja sieltä takaisin yli myrskyisän Pohjois-Atlantin. 

Kari Nurmi antautui purjehdusmatkoillaan moniin todellisiin vaaroihin: mat-
kan olisi voinut katkaista yhtäkkisesti viereen noussut valas, myrkyllinen meduu-
sa, suuri öinen aalto, useita päiviä kestävä myrsky tai viikkojen pituinen tyyni. 
Itseoppineen purjehtijan riskinotto kuitenkin kannatti: veneen kannella hän tunsi 
olevansa vapaa ja vailla rajoja. Koetut seikkailut antoivat Kari Nurmelle sellaisia 
voimavaroja ja elämänkokemuksia, joita kukaan ei voisi häneltä viedä.

Ruffe oli kahdeksanvuotias, kun hän hetken mielijohteesta asteli kotikaupun-
gissaan vierailevan sirkuksen ennustajaeukon luo. Tuomio oli tyly: ”Elät hyvän 
mutta lyhyen elämän.” Ruffe muisti nuo sanat vielä silloinkin, kun hän irrotti 
ensimmäisen purjeveneensä kiinnitysköysiä. Silti valtamerien kutsu voitti ja seik-
kailu alkoi.

Kl 79.14
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 172 x 250 mm
Sid., nelivärinen, noin 200 s
Ovh 31,90 €
Lokakuu 2009

Kari ”Ruffe” Nurmi, 40, 
on helsinkiläinen markki-
nointialan ammattilainen. 
Itseoppineen purjehtijan 
tie vei hänet jo nuorena 
maailman merille – elämänsä 
seikkailuun. 
Matti Murto on entinen 
Vene-lehden päätoimittaja. 
Hän on julkaissut aiemmin 
mm. teokset Veneilijän perus-
tieto ja Solmut ja köysityö.



Lastenkirjat

33

Sanna Pelliccioni

Onni-pojasta tulee isoveli
Värikäs ja hyväntuulinen kirja tuleville isosiskoille ja isoveljille!

Eräänä päivänä äidillä ja isillä on Onnille tärkeää asiaa. Äidin mahassa kasvaa 
pikkuruinen vauva. Onnista tulee isoveli!

On jännittävää odotella vauvan syntymistä. Onni pääsee äidin mukana neuvo-
laan ja saa kuunnella vauvan sydänääniä. ”Tum, tum, tum, tum”, koko huoneessa 
kaikuu nyt vauvan sydän. ”Kaikki kunnossa”, sanoo neuvolantäti.

Lopulta suuri päivä koittaa. Mummu ja pappa tulevat hoitamaan Onnia, kun 
äiti ja isi lähtevät sairaalaan. Onnia jännittää, mutta kaikki sujuu hyvin: Onnilla 
on nyt pienen pieni veli!

Kotona Onni ihmettelee, miksi vauva vain itkee ja syö eikä osaa yhtään leikkiä. 
Onni saa kuitenkin auttaa pikkuveljen hoitamisessa ja nukuttamisessa. Kun isä 
hoitaa vauvaa, pääsee Onni äidin kanssa uimahalliin polskimaan. Mutta kuka 
saakaan vauvan ensimmäisen hymyn?

Sanna Pelliccioni on biologi, 
kuvittaja ja graafinen suunnit-
telija. Hän tekee yhteistyötä 
suomalaisten ja italialaisten 
kirjoittajien kanssa. Onni-po-
jasta tulee isoveli on hänen 
neljäs Onni-kirjansa.

Kl L85
Kansi Sanna Pelliccioni
Koko 215 x 160 mm 
Sid., nelivärinen, 40 s
Ovh 15,90 €
Syyskuu 2009
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Ronica Stromberg – Kristina Stephenson
Suomeksi kertonut Anna-Mari Kaskinen

Hyvän yön enkeli
Hellyttävä katselukirja perheen pienimmille

Äiti yrittää rauhoittaa pikku Anttia 
yöpuulle, mutta Antilla olisi vielä 
paljon puuhaa. ”Sinun suojelusenke-
lilläsi on varmaan kova kiire”, äidillä 
on tapana sanoa. 

Ihanko totta? Antti miettii. 
Minustako olisi enkelille työtä? Miltä 
enkeli mahtaa näyttää? Onkohan en-
keleillä unileluja? 

Lopulta Antti ryömii peiton alle, 
ja pian alkaa kuulua ääntä, joka äidin 
korvissa kuulostaa ihanalta kuin en-
kelien laulu. Antti nukkuu. Eikä hän 
mieti enää mitään, ei edes enkeliä.

Tarinan on suomeksi kertonut 
Anna-Mari Kaskinen, joka on myös 
kirjoittanut kirjaan jokaiselle lapsiper-
heelle sopivan kauniin iltarukouksen.

Kristina Stephenson on 
englantilainen kuvittaja, 
joka on julkaissut useita 
lastenkirjoja mm. Ronica 
Strombergin kanssa. FM 
Anna-Mari Kaskinen (kuva 
alla) on kirjailija ja yksi 
aikamme merkittävimmistä 
hengellisistä laululyyrikoista. 
Hän on julkaissut useita sato-
ja laulutekstejä ja kymmeniä 
kirjoja. 

Christina Goodings – Masumi Furukawa

Lapsen oma vihreä kirja
Lapsen ensimmäinen eko-opas

Lapsen oma vihreä kirja käsittelee lapsen 
näkökulmasta tärkeää ja ajankohtaista 
aihepiiriä: kestävää kehitystä, kierrätys-
tä ja lapsiperheen ekologisia valintoja. 
Havainnollinen ja lapsen kokemusmaail-
maan ankkuroituva opas kertoo, mitä per-
heen pienimmätkin voivat tehdä yhteisen 
maapallomme hyväksi.

Kirja on kiinnostavasti ja selkeästi 
koottu lapsen ensimmäinen tietopaketti 
energiasta, jätteistä, liikenteestä ja muista 
päästöistä, puhtaasta vedestä sekä eettisesti 
perustelluista ruokavalinnoista.

Masumi Furukawa on 
Englannissa asuva japani-
lainen kuvittaja, joka on 
julkaissut useita lastenkirjoja 
muun muassa Christina 
Goodingsin kanssa.

Kl L85.1
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 230 x 245 mm
Sid., 32 s
Ovh 15,90 €
Elokuu 2009

Kl L85.22 
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 214 x 260 mm 
Sid., 32 s
Ovh 15,90 €
Elokuu 2009
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Mikko Ketola (vas.) on 
akatemiatutkija ja yleisen 
kirkkohistorian dosentti 
Helsingin yliopistossa. Hän on 
harrastanut sarjakuvia lähes 
koko ikänsä. 
Anssi Rauhala (oik.) on arvos-
tettu kuvittaja ja sarjakuva-
piirtäjä. Hän on työskennellyt 
parikymmentä vuotta lehti- ja 
kirjankuvitusten, animaatioi-
den, mainonnan ja sarjakuva-
työn parissa. Ketola ja Rauhala 
ovat julkaisseet aiemmin 
kolme Anni Isotalo -sarjakuva-
seikkailua. Viimeisin, Bosporin 
helmi, ilmestyi vuonna 2007.

Jim Davis

Karvisen unikirja
Karvinen hyvän unen lähettiläänä

Karvinen jos kuka sen tietää. Rento 
asenne takaa onnellisen elämän! Niinpä 
hulvaton kissaystävämme on omaksunut 
yksinkertaisen ja toimivan filosofian: 
riittävästi maukasta ruokaa ja makoisaa 
unta.

Ota hyvä asento, rentoudu ja anna 
Karvisen johdattaa sinut kehoa ja mieltä 
virkistävään unien maailmaan. Hyvä uni 
ei mene koskaan hukkaan! Se on kuin 
panisi rahaa pankkiin. 

Kl 85.32
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 148 x 180 mm 
Sid., kaksivärinen, 60 s
Ovh 12,90 €
Kesäkuu 2009

Mikko Ketola – Anssi Rauhala

Vatikaanin vanki
Professori Anni Isotalon 
seikkailuja, osa 4

Huimapäinen Anni Isotalo on täällä jäl-
leen!

Vatikaani on myllerryksen kourissa: 
paavi ilmoittaa erostaan ja joutuu pian sa-
lamurhan uhriksi. Asialla on salamyhkäi-
nen maanalainen järjestö Globus Dei, joka 
yrittää vierittää syyn muslimien niskoille ja 
saada aikaan sodan kristittyjen ja muslimi-
en välille.

Kansainväliseen maineeseen kohonnut Anni Isotalo ajautuu dramaattisten ta-
pahtumien keskipisteeseen, sillä paavi on ennen kuolemaansa ehtinyt paljastaa 
tälle tarkasti varjellun salaisuuden: Seitsemän naisen evankeliumin, jolla on arvaa-
mattomat vaikutukset kaikkien kristittyjen elämään. Anni joutuukin pelkäämään 
henkensä edestä, kun yllättävät käänteet seuraavat toisiaan. Lopulta Anni kohtaa 
jotain, mitä hän ei olisi uskonut koskaan näkevänsä.

Sarjakuvaseikkailu on jatkoa samojen tekijöiden kolmelle aiemmalle kiitetylle 
Anni Isotalo -albumille.

Kl 85.3
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 210 x 297mm
Sid., noin 60 s
Ovh 17,90 €
Syyskuu 2009

Jim Davis on Karvisen luoja. 
Ensimmäinen sarjakuva 
ilmestyi vuonna 1978, ja sen 
jälkeen Karvinen on seikkaillut 
yli 2 500 sanomalehdessä. 
Guinnessin ennätysten kirjan 
mukaan Karvinen on maa-
ilman levinnein sarjakuva. 
Vuonna 2004 Karvisesta 
tehtiin myös elokuva.
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Antti Nieminen

Tie Tali-Ihantalaan
Konekiväärimiehen sotapäiväkirja

Neuvostoliiton suurhyökkäys kesällä 1944 pysäytettiin Tali-
Ihantalassa. Konekiväärimies Antti Nieminen oli yksi niistä 
taistelijoista, joiden ansiosta rintamalinja piti. Sota ei ollut 
nuorelle miehelle mikään seikkailu; se merkitsi väsymystä, ikävää, kylmää ja pel-
koa.

Antti Niemisen sotapäiväkirja on arvokas dokumentti oman ikäluokkansa 
herkästä edustajasta. Taistelujen keskellä hän pystyi tallentamaan kokonaisen su-
kupolven syviä tuntoja, jotka jäivät elämään sotien jälkeenkin.

Antti Nieminen syntyi 
22.3.1922 ja kuoli 24.10.2003. 
Hän oli Tali-Ihantalan harvoja 
taisteluista vahingoittumatto-
mana selvinneitä sotilaita. 

Brian J. Robb

Johnny Depp – Kapinallinen
Johnny Depp on aikamme karismaattisimpia elokuvanäytte-
lijöitä. Hän on tehnyt vaikuttavaa jälkeä mm. Jack Sparrow´n 
roolissa, ja lisää on luvassa Pirates of Caribbean -trilogian jat-
ko-osien myötä.

Huolellisesti taustoistetussa henkilökuvassa käydään läpi 
sekä Deppin rankat lapsuus- ja nuoruusvuodet että hänen 
kaksikymmentä vuotta kestänyt elokuvauransa. Kirjassa käsitellään myös Deppin 
kuohuvaa elämää roolien takana. 

Brian J. Robb on tunnettu 
englantilainen elämäkerturi, 
joka on kirjoittanut henkilö-
kuvat myös muun muassa 
Leonardo DiCapriosta ja 
Brad Pittistä.

Kl T99.1
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Jouni Porio
Koko 110 x 178 mm
Nid., 16-s. kuvaliite, 336 s
Ovh 9,90 €
Kesäkuu 2009

Kl T99.139
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 110 x 178 mm
Nid., 318 s
Ovh 9,90 €
Kesäkuu 2009

Miikka Pyykkönen – Niina Simanainen – Sakarias Sokka (eds.)

What about Cultural Policy?
Interdisciplinary perspectives 
on culture and politics

Kulttuuripolitiikka on kohdannut viime vuosi-
kymmeninä uusia haasteita. Alan polttavimmat 
kysymykset liittyvät kulttuurisen toimintaym-
päristön rajaamiseen ja sitä koskeviin kiistoihin. 
Näiden muutosten rinnalla elävät myös perintei-
set kulttuuripolitiikan ydinalueet, taiteet ja näi-
den keskinäiset rajanvedot. Teos antaa lukijalle 
kattavan yleiskuvan kulttuuripolitiikan nykykes-
kusteluista.

Kirjan toimittajista YTT Miikka 
Pyykkönen toimii lehtorina ja
FM, YTM Sakarias Sokka assis-
tenttina Jyväskylän yliopiston 
kulttuuripolitiikan maisteriohjel-
massa. YTM Niina Simanainen 
on Jyväskylän yliopiston yhteis-
kuntatieteiden ja filosofian 
laitoksen amanuenssi. 

Kl 06
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 148 x 210 mm
Nid., noin 250 s
Ovh 30,00 €
Elokuu 2009

SoPhi-kirjat
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Tilauskirjoja yrityksille ja yhteisöille

Minerva Kustannus toimittaa tilauskirjoja yritysten ja yhteisöjen 
erilaisiin tarpeisiin mm.:

• juhlakirjat • vuosikirjat
• historiikit • lahjakirjat
• yritysasiakaskirjat • projektikirjat

Vuosien ammattitaidoilla ja kilpailukykyisin hinnoin!

Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:

Salla Korpela (toim.)

Rakkauden virassa 
Diakonian ammattilaisten 
viisi vuosikymmentä

Kattava historiikki ja ajatuksia 
herättävä raportti. 

Seppo Sipilä – Raine Haikarainen – Hannu-Matti Wahl

Malmi – Helsingin lentoasema
70 vuotta suomalaista ilmailua

Upea historiateos suomalaisen 
liikenneilmailun kehitysvuosista. 
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Aiemmin ilmestyneitä

Ovh 28,90

Ovh 31,90

Ovh 28,90 Ovh 27,90 Ovh 27,90

Ovh 28,90

Ovh 28,90 Ovh 28,90

Ovh 28,90 Ovh 28,90

Ovh 29,90 Ovh 27,90 Ovh 27,90 Ovh 27,90 Ovh 31,90

Ovh 28,90Ovh 29,90 Ovh 27,90 Ovh 29,90

Ovh 34,90Ovh 27,90 Ovh 31,90 Ovh 29,90 Ovh 32,90Ovh 33,90

Ovh 38,90 Ovh 29,90 Ovh 29,90 Ovh 27,90Ovh 25,90
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Ovh 49,90Ovh 27,90

Ovh 19,90

Ovh 14,90

Ovh 31,90

Ovh 17,90Ovh 17,90Ovh 17,90

Ovh 27,90 Ovh 27,90Ovh 34,90 Ovh 34,90

SUOMEN
SUKELLUSVENEET

Minerva

Markku Melkko

Ovh 29,90 Ovh 29,90 Ovh 29,90 Ovh 28,90

Ovh 27,90 Ovh 23,90Ovh 27,90

Ovh 21,90

Ovh 23,90

Ovh 14,90

Ovh 14,90 Ovh 14,90

Ovh 19,90 Ovh 21,90 Ovh 16,90

Ovh 14,90 Ovh 14,90 Ovh 15,90 Ovh 14,90 Ovh 18,90 Ovh 19,90

Ovh 29,90 Ovh 29,90
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1927–1986
Valtiomies ja humanisti

Kjell Östberg
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